
 



I.DISPOZIȚII GENERALE 

1. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului profesoral din  Colegiul de Ecologie , 

numit în continuare regulament, este elaborat în temeiul prevederilor legislației în vigoare: 

 Codul Educației al Republicii Moldova (art.69, alin.7), nr. 152 din 17.07.2014; 

 Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învățământ 

profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin OME 

nr.550 din 10.06.2015; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului de Ecologie, aprobat prin 

hotărârea Consiliului profesoral, proces-verbal nr.10  din 17.06.2016. 

2. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul de conducere, personalul didactic, 

precum  și pentru beneficiarii primari ai educației, cât și pentru alte categorii de personal implicate 

în activitatea instituției. 

3. Consiliul profesoral este organ colectiv de conducere, cu misiunea de a asigura respectarea 

prevederilor legale de organizare și funcționare a instituției în domeniul educațional. 

II.ROLUL CONSILIULUI PROFESORAL 

4. Ca organ de conducere cu rol de decizie în domeniul educațional, Consiliul profesoral are 

următoarele atribuții:  

a) aprobă Statutul instituției; 

b) aprobă Regulamentul intern de activitate și urmărește respectarea lui de către toți 

elevii și salariații instituției; 

c) aprobă Planul de dezvoltare strategică al Colegiului de Ecologie; 

d) aprobă raportul anual de activitate al Colegiului de Ecologie;  

e) aprobă strategia de desfăşurare şi dezvoltare a activităţii metodice în cadrul instituție; 

f) aprobă Planul anual de activitate al instituţiei, precum și al altor subdiviziuni interne; 

g) coordonează şi monitorizează activitatea educaţională din instituție şi determină 

acţiunile pentru perfecţionarea acestei activităţi; 

h) analizează periodic realizarea planurilor de activitate şi rezultatele activităţii 

educaţionale ale Colegiului de Ecologie;   

i) contribuie la generalizarea şi promovarea experienţei înaintate a personalului didactic 

în scopul îmbunătăţirii procesului de instruire; 

j) examinează și aprobă lista cadrelor didactice pentru conferirea/confirmarea gradului 

didactic; 

k) examinează cererile cadrelor didactice privind formarea profesională continuă prin 
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cursuri și stagii de formare, inclusiv studii de masterat și doctorat; 

l) evaluează activitatea didactică privind nivelul asigurării didactice a procesului 

educaţional, rezultatele evaluării activităţii profesorilor, precum şi cunoştinţele, 

abilităţile şi competenţele elevilor; 

m) înființează și lichidează, prin decizie, subdiviziunile structurale ale instituției 

(Regulament-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ 

profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, aprobat OME, nr.550 din 

10.06.2015, art.59); 

n) şi alte atribuţii decât cele specificate în legislația în vigoare, avizate pozitiv de către 

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării şi aprobate de către Consiliul profesoral. 

 

III.STRUCTURA, CONSTITUIREA ȘI FUNCȚIONAREA CONSILIULUI PROFESORAL 

 

5. Consiliul profesoral al Colegiului de Ecologie este alcătuit  din totalitatea cadrelor didactice cu 

normă de bază în instituție, titulari, și are rol de decizie în domeniul educațional.  În funcţie de 

tematica dezbătută la şedinţele Consiliului profesoral pot fi invitaţi medicul sau asistentul medical 

şcolar, tehnicieni, laboranţi, bibliotecari, pedagogul social, administratorul, contabilul şef, 

părinţi,elevi, parteneri sociali,etc. Consiliul profesoral este prezidat de directorul instituției. 

6. Președintele Consiliului profesoral are următoarele atribuții: 

a) conduce ședințele Consiliului profesoral; 

b) semnează hotărârile adoptate de Consiliul profesoral; 

c) semnează procesele-verbale și alte documente ale Consiliului profesoral; 

d) colaborează cu secretarul Consiliului de administrație în privința redactării 

documentelor necesare desfășurării ședințelor, convocării membrilor și 

comunicării hotărârilor adoptate. 

7. Directorul instituției numește, prin decizie, secretarul Consiliului profesoral, în baza votului 

cadrelor didactice, de regulă, un cadru didactic. 

8. Secretarul Consiliului profesoral este numit pe durata unui an de studii. Responsabilitățile de 

secretar al Consiliului profesoral pot fi preluate, în absența acestuia, de către unul din membrii 

consiliului. 

 

9. Secretarul Consiliului profesoral are atribuțiile: 
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a) redactează lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședințelor în registrul proceselor-

verbale al Consiliului profesoral; 

b) aduce la cunoștința cadrelor didactice și părților interesate hotărârile adoptate de către 

Consiliul profesoral: 

c) răspunde de registrul unic în care sunt consemnate procesele-verbale redactate în 

timpul ședințelor, hotărârile adoptate de Consiliul profesoral. 

10. Consiliul profesoral activează în conformitate cu  

Codul Educației al Republicii Moldova (art.69, alin.7),  (art.27-33) 

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic 

postsecundar și postsecundar nonterțiar, aprobat prin OME nr.550 din 10.06.2015,  

Regulamentul de   organizare și funcționare a Colegiului de Ecologie (aprobat prin horărârea 

Consiliului profesoral proces-verbal nr.10  din 17.06.2016) și prezentul regulament,  și se 

întrunește obligatoriu o dată în trimestru. 

11. Consiliul profesoral poate fi convocat în ședință extraordinară la solicitarea directorului sau la 

solicitarea a minimum 1/3 din numărul de membri al Consiliului profesoral . 

12. La prima ședință din cadrul anului de studii, Consiliul profesoral aprobă tematica ședințelor  și 

stabilește responsabilitățile membrilor. 

13. Cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele Consiliului profesoral. Absența nemotivată 

de la ședințele Consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară. 

14. Şedinţele Consiliului profesoral sunt deliberative, dacă la ele participă cel puțin 2/3 din numărul 

total al membrilor.  

15. Hotărârile Consiliului profesoral se adoptă prin vot deschis sau secret, cu majoritatea simplă de 

voturi și sunt obligatorii pentru personalul instituţiei, precum și pentru beneficiarii primari ai 

educației. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei. 

16. Procesele-verbale se înregistrează în Registrul proceselor- verbale al Consiliului profesoral. 

Registrul proceselor-verbale are  număr de înregistrare și cu paginile numerotate.  

IV.DISPOZIȚII FINALE 

17. Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării lui de către Consiliul de administrație. 

18. Prezentul regulament poate fi modificat prin decizia Consiliului de administrație al Colegiului de 

Ecologie. 


